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Tüm öğrencilerimize yeni gelişim alanları 
edinecekleri güzel ve verimli bir yaz tatili 

geçirmelerini diliyoruz.

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
SORUMLULUKLARIMIZLA GELİŞİRİZ

Bir eğitim öğretim yılını daha; 
uzaktan, yakından, Hibrit pek 
çok farklı ve içi içe geçmiş 
programla tamamladık. Var 

olan bilgi ve becerilerimize, belleğimize, 
ruhumuza, tecrübelerimize taze, yeni, 
yenilenmiş donanımlar ekledik. Günün 
sonunda bu yıla dair elde edilen 
sonuçlar, maddi değerleri içeren notlar ve karneler 
değil sadece. Hayatı anlamaya, anlamlandırmaya 
dair yeni pencereler, dünyalar, bakış açıları ve 
farklı ufuklar açıldı önümüzde. Kocaman bir yılın 
ardından bakış açımızın derecesinde, ibre yerinden 
hiç oynamamışsa yani dar açıda kalmışsa, geçip 
giden yılı gerektiği gibi değerlendirememiş olmaya 
üzülmek, pişmanlık duymak yerine dönüp seneyi 
tekrar gözden geçirmek gerekir. Çünkü eksiklerin, 
hataların, yanlışların muhasebesini yapmak da 
uzun süreli kazançlar sağlar kişiye. Aynı hatalara 
düşmemek için bundan sonra yapılacakların 
kararını almak; kayıpları, hedef koymak ve plan 
yapmak için bir fırsat görmek de gelecek seneye 
ilişkin bir hazırlık yapmak demektir. Geçmişin 
muhasebesini yaparken hatayı, kusuru dışsal 
faktörlerde aramak veya suçluluk duymak 
kişiyi bir adım öteye geçirmez. Bizi geliştiren 
ve olgunlaştıran itici güç; kendi eylem ve 
kararlarımızın sorumluluğunu almaktır. 
Sorumluluk; doğuştan gelen bir kişilik özelliği 
değil eğitimle, terbiye ile alışkanlıklarla kazanılan 
bir değerdir. Bu değerin içinde öncelikle disiplin, 
düzen  ve kurallar vardır. Kendi yaşamımızın 
sorumluluğumuzu almak için bizi düzen sokacak 
disiplin kurallarının çerçevesinin bir başkası 
tarafından çizilmesini beklersek bu dış disiplin 
olur ve üzerimizdeki etkisi zayıftır. Biri arkasını 
döndüğünde, odayı terk ettiğinde disiplin de onunla 
birlikte çıkar. Önemli olan kendi iç disiplinimiz ve 
otokontrolümüzdür. Çünkü içsel disiplinimize; 
uyulması gereken bir programla beraber kurallar, 
bağımsız çalışma ve organizasyon becerimiz eşlik 
eder. Kuralları kendimiz belirlemeli, programımızı 
kendimiz yapmalıyız. Bu bizi, birinin sürekli 
uyarması gibi tatsız bir duruma maruz kalmaktan 
uzaklaştırır aynı zamanda kişilikli, kimlikli büyütür. 
Sorumluluklarımızı yerine getirirken günümüzü iyi 
planlarsak hepimiz hem görevlerimizi, ödevlerimizi 
yapmış hem de hobilerimize, spor yapmaya, 
arkadaşlarımızla keyifli anlar, anılar yaşamaya yani  

kendimize zaman ayırmış oluruz.  
Kendimize karşı sorumluluklarımızı yerine 
getirirken önceliklerimizi belirlememiz, bazen 
özveride bulunmamız, risk almamız, hızlı karar 
vermemiz gerekebilir. Bütün bunların sonunda 
çoğunlukla hedefimize ulaşırız ama bazen hata 
da yapabiliriz. O zaman da: yeniden organize 
olma baş etme, dayanıklılık gösterme, azmetme 
becerilerimiz devreye girer. Her durumda kendi 
sorumluluğumuzu almak demek iyisiyle kötüsüyle 
aldığımız kararların arkasında durmak demektir. 
Ancak o zaman kendimizi gerçekleştirebiliriz. İşte 
o zaman yaşamın içindeki kurallar silsilesi bizi 
rahatsız etmez ve bu kuralların sağladığı özgürlük 
ortamına, hak hukuk ve adalete hizmet etmiş 
oluruz.    
Her durumda öncelikle kendimize sonra ailemize 
ve içinde bulunduğumuz topluluğa karşı 
yükümlülüklerimiz ve  sorumluluklarımız vardır 
ve yaşımız büyüdükçe sorumluluklarımız artar. 
Öğrenciyken kendi öğrenmesinin sorumluluğunu 
almak, iş hayatında bir ekibin başarısının 
sorumluluğunu almak, yaşamın içinde bir 
başkasının, ailenin sorumluluğunu almak, evrende 
içinde bulunduğumuz toplumun, dünyanın, 
ekosistemin devamlılığına katkıda bulunmanın 
sorumluluğunu almak bizi iyi, doğru ve gerçek 
insan yapar.  
Son bir buçuk yıldır “Pandemi”  nin yarattığı zor 
koşullarda bile anaokulundan 8. Sınıfa kadar  
kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alan; uzaktan, 
yakından, hibrit her programa uyum sağlayarak 
süreci son derece sağlıklı, verimli ve başarılı bir 
biçimde yöneten öğrencilerimizi kutluyor; 
Onları akademik, sosyal, psikolojik, pedagojik 
yönden önce sevgileri, ilgileri sonra bilgileri, 
kültürleri ve tecrübeleriyle kapsayan tüm 
öğretmenlerimize; 
Ve bize yürekten destek veren velilerimize;
Teşekkür Ediyor, 
Sağlıklı, mutlu, sayısız paylaşım ve kazanımlarla 
dolu bir tatil diliyoruz!

Türkan DİNGAZ
 Okul Müdürü 
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TEACHING ENGLISH THROUGH DRAMA

Introducing drama into the 
classroom is a fun and 
exciting way to motivate 
students through their 

natural inclination for make 
believe. This approach is an 
exceptional way to get students out of their 
seats and actively learning. The 
use of body, emotion, voice, 
and imagination creates a 
dynamic, yet relaxed learning 
environment. They are able 
to freely express themselves 
through performance.

Drama can be used as 
a personalized learning 
opportunity to strengthen 
communication, speaking, 
and decision-making skills. 
Students will become familiar 
with both verbal and non-
verbal communication.  This 
is important when learning a 
new language, as often culture 
plays a big part in this aspect, 
therefore exposing students to 
a new cultural heritage.

Speaking plays a huge part in drama, as 
students will be prompted to participate in 
dialogue among their peers. This will build 
on vocabulary, as well as assisting with 
pronunciation of words to help learn new 
material. Decision-making skills are used 
through understanding the character they will 

portray to depict an accurate interpretation.

The active learning method keeps students 
engaged and driven to practice and 
participate in learning the English language. 
The collective use of listening, speaking and 
acting promotes language retention and 

confidence. Students are able 
to not only use their intellect 
but their body to display theater 
techniques. By having the class 
work together, it can alleviate 
some stress students may have 
toward a foreign language, 
when it does not have the 
pressure of the curriculum.

Drama is just one way to 
immerse students in the English 
language. Art as a whole is 
pivotal in student creativity, 
thinking, and development 
of life skills. This makes the 
student achievement goal for 
teachers accessible.

Valleria POLLARD
 English Teacher

ART IN THE CLASSROOM

Can art be used in the 
classroom? Some would 
ask, I would definitely say 
you sure can!

Incorporating art into the 
classroom can help students go 
beyond the classroom and can 
encourage them to use language 
in the real world. Teaching a 
language unfortunately can 
sometimes become boredom 
for students as only the 
textbook may be used. Students 
become bored of monotonous 
teaching. Visiting an art 
exhibition or setting students 
an art assignment which is art 
centred and research based can 
encourage them to deliver their 
thoughts in a practical way.

Thinking about or even 
indulging into art can be very 
motivating because it takes 

students beyond the scope of the syllabus. 
It can take the importance of accuracy and 
just allow students to brainstorm their ideas. 
The more you have students interested and 
speaking their mind the more they will be able 

to form sentences and learn.

A potential problem with using art for teaching 
English is that art is a very subjective subject 
and therefore students may not be interested 

in the art offered by the teacher. 
The teacher can overcome this 
issue by allowing students to 
choose their own piece of art to 
describe using their own words 
and making lessons student 
centred. 

Overall, there are endless 
methods and techniques to 
teaching English within the 
classroom and art is just 
one of them. Using different 
techniques and going beyond 
the textbook and keeping 
students constantly interested 
in learning is paramount.

İbrahim TEZEL
 English Teacher

U uçurtma şenliğimizi  
11 Haziran Cuma 
günü okulumuz 
arka tarafındaki 

parkta siz değerli velilerimizin 
de katılımı ile gerçekleştirdik. 
Çocukların fiziksel, sosyal ve 
duygusal gelişimlerine katkı 
sağlayan, eğlenirken öğrendikleri 
etkinliğimizde çocuklar kendi 
uçurtmalarını tasarladılar.
Arka parkta düzenlenen 
şenliğimizde görsel sanat 
öğretmenimiz Sedef Aksal’ın 
önderliğinde anasıfı, 1-2 ve 3. 
Sınıfların çeşitli etkinliklerinin 
sergilendiği, 3. Sınıf öğrencimiz 
Asya Yürek’in hazırladığı deneyleri 

merakla gözlemleyip, anasınıfı 
öğretmenlerimiz Sevilay Beşer ve 
Katy Çoban’ın Türkçe-İngilizce 
kitap okumaları ile açık havada 
olmanın keyfini çıkardığımız bir 
gün deneyimledik.
18 Uçurtma müzesinden biri 
olan, İstanbul Uçurtmacılar 
Derneği Başkanı ve Türk Uçurtma 
Kaptanı Mehmet Naci Aköz’ün 
okulumuza getirdiği Ejderha ve 
Denizkızı isimli ödüllü uçurtmalar 
ile tanıştık. Uçurtma yapımı 
ve uçurtma uçurma hakkında 
bilgiler edindiğimiz şenliğimiz 
çocukların uçurtmalarını uçurma 
denemeleri ile son buldu.

UÇURTMA ŞENLİĞİ



EN ANLAMLI HEDİYELERİYLE ÇOCUKLAR BABALARININ GÜNÜ’NÜ KUTLUYOR

Bir babanın derin sevgisi, başka hiçbir 
şeyin veremeyeceği bir güvenlik ve 
güvence duygusu sunar. Bir çocuğun 
kalbi ise bu sevgiye cevap verecek 

şekilde ömür boyu sürecek güçlü bir bağdır.

Babalar, her çocuğun hayatında başkaları 
tarafından doldurulamayacak bir rol oynar. 
Bu rol, bir çocuk üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir. Bize değerli beceriler ve yaşam 
dersleri öğretmekten, sevgi ve şefkat 
sağlamaya kadar, babalar ve büyükbabalar 
takdir ve tanınmayı hak ediyor.

Babalar Günü, her zaman çocukların yanında 

olan ve ne olursa olsun onları destekleyen ve 
neşelendiren babaları onurlandırmak için özel 
bir zaman ve  babaların ve baba figürlerinin 
çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir 
etmek için dünya çapında da kutlanmaktadır. 
Dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlansa da 
birçok ülke bu günü Haziran ayının üçüncü 
Pazar günü kutluyor.
Bu sene 20 Haziran Pazar Babalar Günü…
Çocuklara baba rolünü hayatlarında kim 
doldurursa, ona ne kadar sevildiğini gösteren 
ve anlatan mükemmel bir hediyeyi de hak 
ediyor. Biliyoruz, babalar için mükemmel 

hediyeyi bulmak asla kolay değildir. Bu 
nedenle çocuklar babaları için kendilerinin 
hazırladığı onlara sevgilerini hissettirecek yıllar 
içinde geriye dönüp bakmaktan hep mutluluk 
duyacakları bir hediye hazırladılar. Varlıklarıyla 
hayatlarında etkili rolleri için babalarının 
portrelerini çizerek, sanat eserleriyle onlara 
en iyi baba olduklarını hissettirdiler.
Sevgili babalar, etkili rollerinizle kendi 
çocuklarınıza, ailenize ve tüm dünyaya 
katkılarınız için sizlere teşekkür ediyoruz. 
Ve hayatlara dokunmuş tüm harika 
büyükbabaların, babaların, Babalar Günü’nü 
kutluyoruz.




